
و مداخالتي گروه آموزش وارتقاي سالمت در سال 91و90جدول مقايسه فعاليت هاي آموزشي

91در سال90در سال فعاليتعنوان

و نظارت واحدهاي محيطي  709 684 پايش

به چهره  364882 322654 تعداد افراد آموزش ديده چهره

 73 50 اجرا شده بسيج اطالع رساني

557اهدبرگزار شده برنامه كارگاه تعداد

 نفر 2268 نفر 54 تعداد فراگيران برنامه هدا

) حوزه نوشتاري(توليد رسانه
 در معاونت بهداشتي استان

و 410 پمفلتكارت

12 پوستر

35 كتاب

 64 44 مقاله آموزشي

) حوزه ديجيتال( توليد رسانه
 در معاونت بهداشتي استان

6 10)پويانمايي( انيميشن

 59 36 تيزر تلويزيوني

91 84 تيزر شهريتعداد پيام بهداشتي

 34 43 برنامه كارشناسي تلويزيوني

 114 104 برنامه كارشناسي راديويي

ت  147100 90500) پيام كوتاه(فنلتعداد شماره

 جدول مقايسه فعاليت آموزشي شهرستان هاي استان در حوزه توليد رسانه

 1391سال 1390سال عنوان رسانه

و پمفلت 1415 كارت

1410 پوستر

01 كتاب

1225 در روزنامه هاي محلي مقاله آموزشي



 نوع رسانه آموزشيك

91و 90 سال هاي
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به تفكيك91و 90 رسانه نوشتاري در استان بين سال هاي

س  جمعيت آموزش داده شده بصورت چهره به چهره در

پوستر و پمفلت كارت مقاله آموزشي

تعداد جمعيت آموزش داده شد
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91و90ل هاياس سالمت در

91و 90افالك در سال هاي
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 هاي ارتباطي درحوزه ديجيتال

 به تفكيك نوع رسانه 91 در سال
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به تفكيك كانال 91د آثارآموزشي توليد شده در سال

د  درصد توليد رسانه هاي آموزشي نوشتاري حوزه سالمت
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به كل رسانه هاي توليد شدهنوشتاري

91و 90ن در سال هاي

 1391سال 1390سال

100 %100 %

86 %91%

89 %89 %

70 %78%

64 %72 %

. درصد مي باشد 60حد مطلوب

30%

و توليد رسانه هاي نوش آموزشي در حوزه هاي ديجيتال

91در سال

 مقايسه شاخص هاي گروه آموزش وارتقاي سالمت استان

 عنوان شاخص

 رسانه هاي آموزشي استاندارد شده

 ارزشيابي شدهيرسانه هاي آموزش

رسانه هاي آموزشي توليده شده بر اساس اولويت ها

 مداخالت آموزشي ارزشيابي شده

مداخالت آموزشي انجام شده بر اساس اولويت ها

و با توجه به برنامه نيازسنجي حدمشكالت بهداشتي در دستورالعمل كشوري
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